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PEΠOPTAZ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΚΗ

Χ ρυσή φλέβα χτύπησαν σε δύο 
περιπτώσεις πρόσωπα που 
έπεσαν τυχαία πάνω σε κρυμ-

μένους θησαυρούς. Στην Κρήτη οι-
κοδομικές εργασίες έφεραν στο φως 
χιλιάδες χρυσές λίρες, κρυμμένες 
από την εποχή της κατοχής, ενώ στη 
Θεσσαλονίκη οικιακή βοηθός ανα-
κάλυψε σε... ζαρντινιέρα τις πλούσι-
ες οικονομίες της ηλικιωμένης γυ-
ναίκας που φρόντιζε και έσπευσε να 
τις... δανειστεί.

Στην Πεδιάδα Ηρακλείου, ανάστα-
το είναι ένα ολόκληρο χωριό μετά 

την ανακάλυψη με-
γάλου θησαυρού σε 
παλαιό κτίσμα. Σύμ-
φωνα με δημοσιο-
γραφικές πληροφο-
ρίες, πρόκειται για 
χιλιάδες χρυσές λί-
ρες που ήρθαν στο... 
φως τυχαία, στη δι-
άρκεια εργασιών 
αναστήλωσης-

αναπαλαίωσης εγκαταλελειμμένης 
οικίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντο-
νες συζητήσεις ανάμεσα στους κα-
τοίκους της περιοχής.

Ο τελευταίος ιδιοκτήτης του σπι-
τιού πέθανε πριν από χρόνια. Παιδιά 
δεν είχε και οι πιο μακρινοί συγγενείς 
του δεν ενδιαφέρθηκαν για το σπίτι, 
το οποίο παρέμενε σφραγισμένο. Με 
το πέρασμα του χρόνου το σπίτι υπέ-
στη μεγάλες ζημιές και κάποιοι από 
το περιβάλλον του εκλιπόντος απο-
φάσισαν να το πωλήσουν σε Ηρα-
κλειώτη επιχειρηματία. 

Ο τελευταίος, αν και δεν κατάγεται 
από την περιοχή, είχε εκδηλώσει την 
επιθυμία να αγοράσει και να αναπα-
λαιώσει το συγκεκριμένο κτίσμα, 
καθώς του άρεσε πολύ το χωριό. 

Ο νέος ιδιοκτήτης έδωσε εντολή 

σε συνεργείο να ξεκινήσει τις εργα-
σίες αναπαλαίωσης. Στη διάρκεια των 
εργασιών, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, χρειάστηκε να γκρεμιστεί ένας 
τσιμεντένιος καναπές. 

Εκπληκτοι οι εργάτες αντίκρισαν 
χιλιάδες λίρες να κατρακυλούν στο 
πάτωμα ανάμεσα στα μπάζα. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρημα-
τίας φρόντισε να... αποζημιώσει τους 
εργάτες του συνεργείου, ζητώντας 
την... εχεμύθειά τους, κάτι που προ-
φανώς δεν τηρήθηκε στο... ακέ-
ραιο.

Η είδηση του εντοπισμού του θη-
σαυρού, που επί δεκαετίες είχε μείνει 
«θαμμένος», διέρρευσε στην τοπική 
κοινωνία που άρχισε να συζητά έντο-
να το θέμα.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν 
ότι παλαιότεροι κάτοικοι συζητούσαν 
για την ύπαρξη ενός μεγάλου θησαυ-
ρού, πίστευαν όμως ότι τελικά ήταν 
μύθος. Ο πρώτος ιδιοκτήτης της πα-
λαιάς κατοικίας ήταν ένας άνθρωπος 
ιδιαίτερα έντιμος και βαθιά θρησκευ-
όμενος. Την περίοδο της γερμανικής 
κατοχής πολλοί συγχωριανοί του 
εμπιστεύτηκαν τη φύλαξη των μικρών 
ή μεγαλύτερων περιουσιών τους, με 
την ελπίδα ότι οι λίρες και τα οικογε-
νειακά κειμήλια θα επιστραφούν στα 
χέρια τους όταν με το καλό τελείωνε 
ο εφιάλτης του πολέμου. 

Οι φήμες θέλουν τον άνθρωπο να 
παθαίνει δυστυχώς Αλτσχάιμερ με 
αποτέλεσμα να μη θυμάται πού είχε 
κρύψει τις λίρες. Λέγεται ότι συγχω-
ριανοί και συγγενείς του χρόνια αρ-
γότερα είχαν σκάψει πατώματα και 
τοίχους (μέχρι και λαγούμια είχαν 
ανοίξει) προκειμένου να βρουν τις 
λίρες τους. 

Παρά τις προσπάθειες που κατέ-
βαλαν για τον εντοπισμό του χρυσού, 
ποτέ δεν κατάφεραν να τον βρουν. 
Μόνο τώρα που ο επενδυμένος με 
πέτρα καναπές έπεσε αποκάλυψε το 
μυστικό του.

Ο τελευταίος ιδιοκτήτης του στο χωριό Πεδιάδα Ηρακλείου 
πέθανε πριν από χρόνια χωρίς να αφήσει απογόνους. Οι 
κληρονόμοι πούλησαν την κατοικία. Σε εργασίες αναπαλαί-
ωσης οι εργάτες γκρέμισαν ένα τσιμεντένιο καναπέ και 
βρέθηκαν μπροστά στα νομίσματα


Από τον 
καιρό της 
γερμανικής 
κατοχής 
βρισκόταν 
εκεί ο θη-
σαυρός

Δύο περιπτώσεις ανεύρεσης θησαυρών

Χιλιάδες χρυσές λίρες
βρέθηκαν κρυμμένες σε καναπέ σπιτιού

ΣΕ ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ επένδυσε τις 
οικονομίες μιας ζωής ηλικιωμένη 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά το πολύτι-
μο κουτάκι με τις λίρες βρήκε η οι-

κιακή βοηθός και 
το... περιποιήθη-
κε.
Η 93χρονη είχε 
προσλάβει μία 
52χρονη αλλοδα-

πή για να τη βοηθάει στις δουλειές 
του σπιτιού και πολύ σύντομα κέρ-
δισε την εμπιστοσύνη της. Οταν της 

είπε πως έχει χρυσές λίρες, η οικια-
κή βοηθός έκανε άνω-κάτω το σπίτι 
για να τις βρει, αλλά δεν τα κατάφε-
ρε. Επεσε ωστόσο τυχαία πάνω 
τους ποτίζοντας τα λουλούδια στο 
μπαλκόνι. 
Μέσα σε ζαρντινιέρα εντόπισε ένα 
μεταλλικό κουτί, το οποίο περιείχε 
164 χρυσές λίρες Αγγλίας και 87 
δολάρια. Χωρίς να χάσει καιρό, η 
αλλοδαπή τηλεφώνησε στην 
32χρονη κόρη της, η οποία έφτασε 
κάτω από το μπαλκόνι και η μητέρα 

της, της πέταξε το μεταλλικό κουτί 
για να το κρύψει στο σπίτι τους.
Οταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε 
την κλοπή ειδοποίησε την αστυνο-
μία. 
Οι πρώτοι που προσήχθησαν ως 
ύποπτοι ήταν η οικιακή βοηθός και 
το συγγενικό της περιβάλλον. Μη-
τέρα και κόρη ομολόγησαν την κλο-
πή, ενώ στο σπίτι τους βρέθηκε και 
το μεταλλικό κουτί με τις λίρες και 
τα δολάρια, που επιστράφηκαν 
στην 93χρονη.

93ΧΡΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκρυβε «χρυσό» κουτί σε ζαρντινιέρα


Το έκλεψε 
η οικιακή 
βοηθός

Στα 284,5 €
η τιμή της χρυσής λίρας 
παλαιάς και νέας κοπής

‚ΜΠΡΟΣΤΑ σε κρυμμένους θησαυρούς βρέθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Θεσσαλονίκη

Åðéôõ÷Þò ç ÌåãÜëç 
ÊñçôéêÞ ÂñáäéÜ

Åðéôõ÷Þò áðü êÜèå Üðïøç Þôáí ç ÌåãÜëç ÊñçôéêÞ ÂñáäéÜ ðïõ äéïñãáíþèç-
êå óôï Cyprus Hellene Club, C-Side óôï Kyeemagh, ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Éïõíßïõ.

Ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò äéáóêÝäáóáí ïé êáôáðëçêôéêïß ïñãáíïðáßêôåò ôçò
ÊñçôéêÞò ÌïõóéêÞò, Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò (Ëýñá êáé ôñáãïýäé) êáé Áíôþíçò
ÐåôñáíôùíÜêçò (Ëáïýôï êáé ôñáãïýäé).

Ìáæß ôïõò Þôáí êáé ôï ëáúêü ðñüãñáììá ôïõ ìáãáæéïý ìå ôçí Óïýëá óôï ôñá-
ãïýäé, ôïí Ãéþñãï óôá áñìüäéï êáé ôïí Áíôþíç óôï Ìðïõæïýêç.

Ïé êáôáðëçêôéêïß ïñãáíïðáßêôåò ôçò ÊñçôéêÞò ÌïõóéêÞò, Ìé÷Üëçò
Ðëáôýññá÷ïò êáé Áíôþíçò ÐåôñáíôùíÜêçò

Ç Ãéþôá ìå ôçí ðáñÝá ôçò óôï ÷ïñü
Ç üìïñöç ðáñÝá ôïõ ê. ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ïõ ðïõ ðÝñáóå ìéá üìïñöç

ÊñçôéêÞ ÂñáäéÜ

ÂñáäéÜ ÔáâÝñíáò ìå éåñü
óêïðü áðü ôçí ÓôïÜ
“¢ñôåìéò” ôçò Á×ÅÐÁ

ÂñáäéÜ ÔáâÝñíáò ìå éåñü óêïðü äéïñãÜíùóå ç ÓôïÜ ÁÑÔÅÌÉÓ ôçò Á×ÅÐÁ,
ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Éïõíßïõ óôï ËÞìíïò Êëáìð ôïõ ÌðÝëìïñ.

Ç üëç åêäÞëùóç óôÝöèçêå ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá, ôüóï áðü ðëåõñÜò äéïñãÜíù-
óçò, üóï êáé áðü ðëåõñÜò áèñüáò ðñïóÝëåõóçò êüóìïõ.

Óôéò öùôïãñáößåò, äéÜöïñá óôéãìéüôõðá áðü ôçí âñáäéÜ áõôÞ ðïõ äéïñãáíþ-
èçêå ãéá íá óõãêåíôñùèïýí ÷ñÞìáôá ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ ðÜó÷ïõí áðü êáñêßíï.

Ïé áîéùìáôïý÷åò ôçò ÓôïÜò “¢ñôåìéò” ôçò Á×ÅÐÁ, óå Ýíá áíáìíçóôéêü
óôéãìéüôõðï

Ç ìåãÜëç ðáñÝá ôùí ê.ê. Ã. Áíôùíßïõ, Êáñáêßôóïõ, Ëõìðåñïðïýëïõ êáé
Ëïýðç

Óôçí ÂñáäéÜ ÔáâÝñíáò ðáñáâñÝèçêå êáé ç üìïñöç ðáñÝá ôùí ê.ê. Âëá÷ëþôç,
ÃåùñãáëÞ, Øáñéáíïý êáé Ñùóßäç

Ï ôñáãïõäéóôÞò ÌÜêçò ÌáñÝôóïò óôï ôñáðÝæé ôùí êõñéþí Í. ÓôÜúêïõ, 
Óô. Ñùôáíïý, Ì. ÌÜñùò êáé Ì. Ìáóôüñç

¢ëëç ìéá ìåãÜëç ðáñÝá ðïõ ðÝñáóå ìéá üìïñöç âñáäéÜ, áõôÞ ôïõ 
ê. Ó. ÐÜððá, Ìð. ËïóôÝëëç, Ð. Ðáðáäüðïõëïõ êáé Ä. ÐÝó÷ïõ


